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 لمحة عامة

 ع�
�
ل سوف  �شطةأل تخف�ف القيود ع� بعض اوالمجتمعات المحل�ة، فإن  عائالتسالمة األطفال وال حفاظا ف فيه�ة خارج الم�ف نهج  �عتمد ع�ال�ت

تا، ح�ث سيتم تعد�ل وتكي�ف ك�ف�ة مدروس  ف  انخراطيتما�ث مع التوجيهات الصح�ة العامة الصادرة عن هيئة صحة أل�ب مع بعضهم  المشاركني
كات المع األجهزة/ وك�ف�ة استخدام المعدات البعض، ي بعض الحاالت. كما �جب ع� ال�ث

ف�ه والمرافق وتنظ�فها ومراقبتها �ف ي ن�ة بال�ت  التق�د  الخار�ب
 . أما�ن العمل ألصحاب العمل دل�لب

وس كورونا (كوف�د  )19-تداب�ي للحد من مخاطر ف�ي

 شخص أو أقل.  15 بـ�جب تحد�د عدد أفراد المجموعات  •

�ن ع� األقل عن بعضهم البعض، إال  • ل��جب ع� األفراد مراعاة التباعد الجسدي لمسافة م�ت ف  . الواحدة ةإذا كانوا من نفس األ�ة الم�ف

•  .
�
 �جب ع� المجموعات التباعد الجسدي عن المجموعات األخرى أ�ضا

 عند العودة إلىب س�اراتهم أو منازلهم.  جسديد المحافظة ع� التباعد الاأل�شطة، �جب ع� األفرااالنتهاء من  د بع •

ي الحدائق وم •
فيه�ة الخارج�ة �ف ە ناطق�سمح باأل�شطة ال�ت ف  لإلغالق من  مالعب الب�سبول، والمساحات العامة (مثل مالعب كرة القدم أو  الت�ف

�
رهنا

كة المقبل ال  ة. شغل�ث

 دور�ات والبطوالت. ول�ن ال �سمح ب�قامة ال ،لالستخدام العامحلبات الوالمالعب و  المفتوحة �جوز للبلد�ات أن تفتح الم�ادين •

 المساحات العامة

�ن، �جب ممارسة تطلب ي • ي حال عدم القدرة ع� المحافظة ع� مسافة م�ت
�ن ع� األقل؛ و�ف ي األما�ن العامة التباعد الجسدي لمسافة م�ت

األ�شطة �ف
ي إمكان�ة الن

 إقامة حواجز ماد�ة. ظر �ف

ي األما�ن العامة مشاركة المعدات/األجهزة ال �جب أن ال تتضمن •
ل�ة الواحدة. عامةاأل�شطة �ف ف  ، ما لم �كن األشخاص من أفراد األ�ة الم�ف

 ذلك.  �جب تنظ�ف وتطه�ي المعدات قبل استعمالها و�عد  •

�ن ع� األقل، ما لم أو الجما�ي  الفردي التدر�بأن يتم �جب  • ل�ة  ضمن مسافة التباعد االجتما�ي المناسبة لم�ت ف �كن األشخاص من أفراد األ�ة الم�ف
 الواحدة. 

 األ�شطة

فيه�ة الخارج�ة.  ر�ف أو الذين تظهر عليهم األعراض�جب عدم مشاركة األشخاص الم • ي األ�شطة ال�ت
 �ف

ي �سمح بالمحافظة ع� التباعد االجتما�ي و�حضار/استخدام المعدات/األجهزة الخاصتُ  • ي األ�شطة الىت
 بكل شخص.  ةفضل المشاركة �ف

 ال تتضمن االتصال الوثيق مع أشخاص آخ��ن. اخت�ار أ�شطة  •

 . محطات انطالق القوارب والحدائق والمالعب)المسارات و العامة أو الخروج منها (مثل  مناطقعدم التجمع مع أشخاص آخ��ن عند الدخول إ� ال •

فيه�ة  ي األ�شطة ال�ت
المشاركة �ف

 الخارج�ة

 : كالتا�ي   نقاط اللمس الشائعة؛ و�جب ممارسة قواعد نظافة ال�دين حول جميع ح�طة والحذر �جب اتخاذ ال •

o متكرر  لغسل ال�دين �شك . 

o متسخة �ديناالمتناع عن لمس الوجه ب . 

o من ال�حول ع� األقل. 60 �سبة �حتوي ع� �دين حمل واستعمال معقم % 

ي الحد من خ •
ي األما�ن العامة من أجل المساعدة �ف

�ن ع� األقل  ان الشخصإذا ك طر انتقال المرض إ� اآلخ��ن�جب ارتداء ال�مامات �ف ع� بعد م�ت
ل�ة.  األ�ة د من غ�ي أفراآخ��ن من أشخاص  ف  الم�ف

 الفرد�ة واالحت�اطاتجراءات اإل 
 الوقائ�ة
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ف وال • ف والمتطوعني وس كورونا (كوف�د��ائن �جب فحص العاملني  .)19-لل�شف عن أعراض ف�ي

 أو تظهر عل�ه األعراض.  أو ز�ونع دخول أي عامل أو متط�ع من •
�
 إذا كان م��ضا

ف ع� العنا�ة الشخص�ةالتأ  •  التعامل مع األغذ�ة من أجل الوقا�ة من انتشار العدوى. الصح�ة و  نظافةوال �د من تدر�ب العاملني

 مع إجراءات  •
�
ي �سمح لها العمل بموجب األوامر القائمة �شغ�ل أعمالها تماش�ا كات الموسم�ة الىت ي �جوز لل�ث

دل�ل مكان العمل التخف�ف الواردة �ف
  ألصحاب العمل. 

ي ألعمال النظافة المتكررة. �جب وضع  •  جدول زمىف

 لقفازات وال�مامات واللوازم. ال النظافة اليوم�ة بما فيها جرد سجل بأعما إعداد �جب  •

ي �لمسها العاملون والمتطوعون وال��ائن �شكل منتظم. طتنظ�ف وت •  ه�ي جميع األسطح واألجهزة الىت

 تأج�ي المعدات/األجهزة:  •

o   ف مشاركة المواد إال  وال �جوز األجهزة ألشخاص فقط. تخص�ص �حب ل�ة واحدةأفراد بني ف  . أ�ة م�ف

o  .ها بعد كل استعمال  �جب تنظ�ف المواد وتطه�ي

 % من ال�حول ع� األقل لل��ائن. 60حتوي ع� �سبة � �دين معقمترك�ب مغاسل لأل�دي و/أو محطات ل •

كات الحرص ع� عدم لمس ال��ائن األسطح.   •  �جب ع� ال�ث

.  �جب الحجز أو الدفع •
�
نت أو الهاتف حيثما كان ذلك ممكنا  عن ط��ق اإلن�ت

ف األفراد/المجموعات • ف أوقات الحجز بني  . �جب المباعدة بني

 شخص و�جب عليهم المحافظة ع� التباعد الجسدي.  15�جب أن يتجاوز عدد أفراد المجموعة عن  •

ي وجميع خارج  وضع الالفتات المناسبة�جب  •
ي جميع أنحاء الملعب وع� مداخل المبايف

ي تعمل بال�ه��اء وأي دورة م�اە متنقلة ت�ف ف الع��ات الىت  بني
 : ةالس�اسات واإلجراءات التال�

o  توقعات التباعد االجتما�ي، 

o دينال نظافة�، 

o آداب السعال والعطس، 

o والتطه�ي  نظافةممارسات ال، 

o  ع)آداب اللعب (مثل المصافحة و
�
 . التَسك

ي حال استخدام دورات م�اە متنقلة، �جب  •
% من ال�حول ع� األقل ومغاسل أ�دي مع صابون 60�حتوي ع� �سبة �دين أن تحتوي ع� معقم �ف

 . الوحداتتعمل بواسطة القدم بقرب ومناد�ل ورق�ة وأجهزة 

ي  ف�ه الخار�� كات ال�ت  �ش
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